
Årsberetning 2011 
 

Veldetun Velforening 
 

Styret i Veldetun Velforening (VV) har bestått av følgende personer: 
 
Leder: Arild. Widvey  Medlem: Ulf Jarle Thorsen, Jorunn Emberland,       
Nestleder: Anne-Elise Løberg       Hilde Torvestad 
Sekretær: Torhild Urvik                                      
Kasserer: Magne Fossmark      
 
 
Det har vært avholdt 4 styremøter, og med 14 behandlede saker. Styremøter har vært 
avholdt hjemme hos styremedlemmene, med unntak av styremøte før årsmøte på 
Sanitetshuset.  
 
Styret har hatt som sitt overordnede mål å bevare trivsel, samhold og verdier, samt 
være en ressurs for beboerne på Veldetun. 

 
  

Hovedsaker 2011: 
 

Luktproblematikk Husøy: 
Det er sendt årsrapport til Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavd vedr. luktutslipp fra 
Karmsund Fiskemel, Biomar og Seagarden, med kopi til Karmøy kommune. 
Her kan VV melde om at luktplagene for Veldetun i løpet av 2011 har vært få, men intense. 
VV har og sendt klage på Fylkesmannes vedtak om godkjenning av luktbestemmelser i 
BioMars omgivelser, klage på at Fylkesmannen ikke iverksetter en utredning på å forbedre 
kontrollen med utslippstillatelser, samt en klage på utslippstillatelsen til Seagarden. 
Karmsund Fiskemel ble 26.10.11 idømt en bot på kr. 100000,- for overskridelse av 
luktutslipps grense, med frist til 31.10.12 å ordne opp. 
Det har også dette år vært stor møteaktivitet med mye korrespondanse. 
 
Omregulering av område ved RV47 sør for innkjøringen til Veldetun: 
Forslag til omregulering av område fra eneboliger til blokker. 
Ny søknad er sendt fra utbygger, men da søknad om 6 blokker på 4 etasjer hver. 
VV følger saken. 
 
Nærmiljøtiltak: 
Det har i løpet av året kommet inn 4 søknader om støtte til nærmiljøtiltak. En måtte avslås pga 
lite penger på konto. Det er fortsatt en del lekeplasser på feltet som står til forfall uten å ha 
blitt oppgradert på lang tid. VV ønsker i 2012 å fortsette investeringer for å oppgradere slike 
lekeplasser for å bedre trivsel og kvaliteten på vårt bomiljø. Velforeningen oppfordrer derfor 
beboere til å søke om midler og bidra med dugnadsarbeid for å gjøre bomiljøet triveligere for 
alle. Det er også anledning til å søke om oppgradering/fornying av ødelagte postkassestativ 
o.l. 
Som tidligere kreves det egeninnsats i form av arbeidstimer etter fastsatt sats. Honnør til de 
som har stått på med slikt arbeid.  
 
 
 
 



Privatveier med tun på Veldetun: 
Det viser seg at vedlikehold av veier rundt tun ikke lenger dekkes av kommunen. VV arbeider 
med denne saken. 
 
Nettside: 
Vi er i gang med å lage egen nettside for Veldetun Velforening. Adressen blir: veldetunvel.no 
 
Arrangement: 
Det ble også i fjor gjennomført fakkeltog på Nyttårsaften og barna fikk utdelt godteri etter 
toget av julenissen. Dette er et tiltak med god oppslutning ca. 100 barn + voksne deltok. 
 
Reguleringsplan for friområde Veldetun nord/øst: 
Her arbeider VV videre med og få til en reguleringsplan for badestrand i dette området.  
 
Økonomi: 
Inntektene til VV er fra kontingenten fra beboere, samt tilskudd fra Karmøy Kommune.  
På utgiftssiden er det tildeling til nærmiljøtiltak (lekeplasser osv.) som er den største posten, 
samt spesialkompetanse i forhold til bedrifter og myndigheter med hensyn til luktplager.  
 
143 betalende medlemmer siste år av ca 300 husstander. Her er det mye å gå på. Styret 
oppfordrer alle til å betale kontingenten. 
 
Velforeningen fikk i 2011 kr. 10.000 fra Karmøy Kommune i støtte til nærmiljøtiltak og  
kr. 2000,- fra Skudesnes & Åkra Sparebank.  
 
 
Saldo 01.01.2012 var ca. kr. 62803,- som er mindre enn foregående år.  
 
 
 
 
 
Avaldsnes 16.02.2012 
 
 
Arild Widvey 
Leder 
 
 
 
 
 
Styret henstiller til alle feltets beboere om å holde orden på fellesområder, klippe 
busker / hekker langs veiene og husk fartsgrense på 30 km/t. 
 
Husk og ta med pose til hundens avføring når en er ute og går tur. 
 
Styret ønsker alle feltets beboere en fin vår og takker for året som er gått. 
 
Styret ber beboere som ønsker å være med i styret ta kontakt. 


